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Pääkirjoitus 
Uusi lehti kääntynyt 
 

Taivalpirtti ja sunnuntai 
17.10.2021, tuolla päivämäärällä 
kääntyi ehkä uusi lehti Tampereen 
Taivaltajien historiikissa. Yhdistyk-
semme sai uuden puheenjohtajan, 
minut. Yhdistyksemme pitkäaikai-
nen puheenjohtaja Raimo Rae-
vaara, sai vihdoista viimein uuden 
jatkajan.  
Raimo, monelle tutummin Raipe, 
ehti johtaa yhdistystämme kiitet-
tävät 22 vuotta, joten ansaitusti 
Raipe sai nyt jäädä ”eläkkeelle” 
tästä puheenjohtajan roolista. 
Kiitän Raipea koko yhdistyksen 
puolesta tehdystä työstä tähän 
mennessä, joka jatkuu edelleen. 
Johtokunnasta Raipea ei siis kui-
tenkaan pois päästetty, kiitos siitä. 
Itse astuin nyt niin suuriin (kah-
luu)saappaisiin, että hieman hirvit-
tää, mutta rohkein mielin päätin 
tähän johtajuuteen tarttua. Onneksi 
Raipe on lupautunut toimimaan 
eräänlaisena mentorinani matkani 
alkutaipaleilla.  
Pirkan Hölkän päätöstilaisuudessa 
sain matkaevääksi tälle alkavalle 
matkalleni Saarioisten tuotepake-
tin, joka varmasti tulee tarpeeseen. 
Kiitos Mäkelän Martin, Pirkan 
Hölkän puheenjohtajan. Tuotepa-
ketin tuotteet olkoot niitä maus-
teita, joita tämä uusi roolini tulee 
varmasti tarvitsemaan. 
Vuosi 2021 alkaa olla jo lopuillaan, 
kun tätä lehteä luetaan ja vuosi 
2022 on jo ovella. On aika tapu-
tella kulunut vuosi, kiittää teitä 
kaikkia osallistumisesta erilaisiin 
yhdistyksemme tapahtumiin ja 
eritoten vuoden tauon jälkeen, 51. 
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Pirkan Hölkkäkin saatiin kunnialla 
tuotua maaliin. Koronavirus on jo 
pidempään haitannut niin Taivalta-
jien toimintaa, kuin kaikkea muuta-
kin, eikä se näytä poistuvan kes-
kuudestamme. Siitä huolimatta 
toimintakalenteri ensi vuodelle on 
luotu ja se on jälleen kerran täynnä 
erilaisia tapahtumia, joista toivot-
tavasti löytyy jokaiselle jotakin.  

Pientä uudistusta on myös jaos-
tojen osalta tapahtunut, joista tar-
kemmin tässä lehdessä. Kiitän 
kaikkia omasta puolestani ja 
toivotan hyvää Joulun odotusta 
kaikille! Vuosi 2022 olkoon hyvä 
ulkoilun ja liikunnan vuosi. 
 
Tampereen Taivaltajien puheen-
johtaja Susanna Ranta-aho   

 

 
 
Hyvät Taivaltajat, 
 
Tässä on osa minun kirjoitustani Tapahtumat-lehteen 22 vuotta sitten:  
------------------------------------- 
Uuden puheenjohtajan mietteitä. 
 
Haluaisin kertoa hieman tiestäni puheenjohtajaksi. 
 
Vaikka olenkin ”näissä kuvioissa” uusi, olen ollut Taivaltajien jäsenenä 
melkein 30 vuotta. 
Kaikki alkoi viime syksyn vaelluksella Sarekissa, jossa lupasin tulla 
yhdistyksen hallitukseen varajäseneksi. Myöhemmin syksyllä lupauduin 
”hätätilassa” hallituksen varsinaiseksi jäseneksi, jos muita halukkaita 
hallitukseen ei löydy. Yhdistyksen syyskokouksessa minut valittiin mukaan 
työryhmään, jonka piti löytää uusi puheenjohtaja. Työryhmä ei kokouk-
sessaan löytänyt yhtään halukasta henkilöä yhdistyksen puheenjohtajaksi, 
minkä jälkeen minun nimeni nousi esiin. Harkinnan jälkeen lupauduin 
tehtävään, vaikka minulla ei ole tehtävässä varmasti auttavaa kokemusta 
järjestötehtävistä. Sain kuitenkin ”vanhoilta konkareilta” lupauksen tuesta 
tehtävän hoidossa, mitä tukea olenkin jo kiitollisena ottanut vastaan. 
------------------------------------- 
Nyt 22 vuoden puheenjohtajuuden jälkeen voin hyvillä mielin jättää tehtä-
väni uudelle puheenjohtajalle Susanna Ranta-aholle. Hän saa vetääkseen 
yli 2800-jäsenisen yhdistyksen, jolla on paljon monipuolista toimintaa ja 
upea tukikohta Taivalpirtti ja kokoontumispaikka Kerho. 
 
Kiitän kaikkia minua näinä vuosina auttaneita ja tukeneita henkilöitä ja 
samalla toivotan Susannalle onnea ja menestystä uudessa tehtävässä. 
 
Onnellista ja tapahtumarikasta vuotta 2022 kaikille Taivaltajille toivottaa 
EX-puheenjohtaja Raipe 



4 

Uusi puheenjohtaja esittäytyy 
lyhyesti… 
 

On varmasti syytä hieman esitellä 
itseäni, olen varmasti monelle Tai-
valtajalle täysin uusi tuttavuus. Olen 
siis Susanna Ranta-aho, 43-vuotias 
paljasjalkainen tamperelainen ja nyt 
Tampereen Taivaltajien uusi 
puheenjohtaja.  
 

Tampereen Taivaltajien sääntömääräi-
sessä syyskokouksessa lokakuussa minut 
valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi 
vuosille 2022–2023. Muita ehdokkaita ei kylläkään ollut, mutta onneksi ei 
soraääniäkään kuulunut. Kiitos siis kaikille luottamuksesta! 
 

Olen yhdeltä ammatiltani sairaanhoitaja (YAMK) ja työskentelin ennen 
leikkaussalisairaanhoitajana, jossa asiat tehdään aina tiiminä. Tällä 
hetkellä työskentelen terveysteknologian yrityksessä tuotekehityksessä 
asiantuntijana, jossa asioita kehitetään tiiminä. Halu ja jano kehittää asioita 
on siis lähellä sydäntäni ja tietysti toivon, että tämä sama palo jatkuu myös 
Taivaltajien kanssa, jossa asiat tehdään niin johtokunnassa kuin jaostoissa 
ja toimikunnissa tiiminä. Laakereille emme voi jäädä lepäämään, vaan on 
mentävä eteenpäin ja kehityttävä. 
 

Yhdistyksellä on jo monen kymmenen vuoden historia takana ja täytyy 
rehellisesti myöntää, että sitä hieman heikosti vielä tunnen. Mukana 
Taivaltajien toiminnassa ja johtokunnassa olen kuitenkin ehtinyt jo 
muutamat vuodet mukana olemaan, joten jonkinlainen käsitys minulla 
yhdistyksestä on. Menneet vuodet kuitenkin ovat sitä historiaa ja toiminnan 
jatkumisen ja kehittymisen takia ei kannata historiaan liikaa nojata, vaan on 
syytä katsoa eteenpäin ja miettiä niitä keinoja, joilla voimme omaa 
toimintaamme kehittää ja luoda yhdistyksemme jäsenille enemmän 
mahdollisuuksia luonnossa tapahtuvaan liikuntaan.  
 

Olemme Suomen Ladun jäsenyhdistys ja kuulumme Hämeen Latu-
alueeseen. Meitä Taivaltajia on tällä hetkellä yhdistyksessämme lähes 
2900 ja vuosi 2022 on yhdistyksemme 64. toimintavuosi. Meitä on paljon 
mutta valitettavasti se ei näy toiminnassamme. Yhdistyksemme tavoitteena 
on järjestää monipuolisia liikuntatapahtumia, joissa painotetaan liikunnan 
terveydellisiä vaikutuksia ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kannustaisin 
teitä kaikki osallistumaan aktiivisemmin toimintaamme, jotta voimme 
turvata yhdistyksemme jatkumon myös sillä saralla.  
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Suomen Latu hyväksyi syyskokouksessaan uudet päivitetyt arvot 
toiminnalleen: 
 1. Kaikilla on mahdollisuus ulkoilla 
 2. Ulkoilemme ympäristöä kunnioittaen 
 3. Kaikille avoin yhteisö 
 4. Arvostamme vapaaehtoisuutta 
 5. Olemme rohkeita ja uudistumme   
 
Omasta mielestäni nämä arvot voisivat olla yhtä hyvin Tampereen 
Taivaltajien arvot. Ympäristömme kunnioitus on tärkeää ja sen tarjoamat 
mahdollisuudet ovat rajattomat. Toimintaamme ovat kaikki tervetulleita ja 
sitä todellakin toivon, että jäsenistömme aktivoituisi ja lähtisi mukaan niin 
tapahtumiin osallistujina kuin järjestämään tapahtumia vapaaehtoisina. 
Sitähän me kaikki yhdistyksemme parissa työskentelevät teemme, 
vapaaehtoistyötä. Tarvitsemme ja arvostamme teitä! Olkaamme siis 
rohkeita, liittykää mukaan ja uudistetaan yhdessä Tampereen Taivaltajien 
toimintaa. Olen valmis kuulemaan ideoita ja kehitysehdotuksia, olkaa 
yhteydessä minuun ja laittakaa sähköposti laulamaan.   
 

 

TAPAHTUMAKALENTERI 

 
Luonnollisesti mahdolliset koronarajoitukset muuttavat tilannetta, mutta 
Tapahtumakalenteri kertoo oletettavan ja toivottavan tilanteen yhdistyksen 
tarjoamasta toiminnasta. Seuraa kotisivuja ja facebook-päivityksiä.  
 

Aamun askeleet  
Joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 9.00 Keskustorilta 
Vanhan kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. Huomioi 
muuttunut lähtöaika. 
 

Lentopalloa   
12.1. lähtien lentopalloa keskiviikkoisin kello 19.00 ex-Tredulla 
Koivistonkylässä (Koivistontie 31). Lue lisää sivulta 20 
 

Retkilenkit (Tapo ja Taivaltajat, Pekka Lylykorpi) 
Parillisten viikkojen sunnuntaisin 24.4.–28.8. Mustanlahden satamasta 
kello 10.00 sivu 22 
 

Leppoisat pyöräretket (Taivaltajat, Matti Rahomäki) 
Kerran kuussa lauantaisin kello 10.00 Mustanlahden satamasta: 30.4., 
14.5., 11.6., 23.7., 20.8. sivu. 22 

 

15.1. Päiväretki Taivalpirtin ympäristössä sivu 22 
 

27.1. Ensiapukoulutus sivu 17 
 

5.2. Runeberginpäivän lyhtyretki sivu 35 
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10.2. Suunnistuskurssi teoria sivu 16 
 

17.2. Suunnistuskurssi teoria sivu 16 
 

20.2. Ulkona kuin Lumiukko sivu 20 
 

7.3. Suunnistuskurssi teoria sivu 16 
 

11.-13.3. Viikonloppuretki Helvetinjärven kansallispuistoon sivu 23 
 

14.3. Suunnistuskurssi teoria sivu 16 
 

31.3. Kevätkokous sivu 7 
 

21.4. Johdatus maastopyöräilyyn sivu 21 
 

5.5. Johdatus maastopyöräilyyn maastolenkki sivu 21 
 

10.5. Unelmien liikuntapäivä sivu 20 
 

12.5. Suunnistuskurssi maasto sivu 16 
 

12.5.Kävelytoimintailta sivu 19 
 

12.5. Johdatus maastopyöräilyyn maastolenkki sivu 21 
 

18.5. Johdatus maastopyöräilyyn maastolenkki sivu 21 
 

21.5. Ensiapukoulutus sivu 17 
 

26.5.–29.5. Helatorstain pyöräretki sivu 22 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUOMIO! 
Mikäli Sinulle riittää Tapahtumat-lehden sähköinen 

versio kotisivuillamme, ilmoita siitä jäsensihteerille 

sähköpostilla:  

raevaara ( at ) koti.tpo.fi. 
 

Ilmoita NIMI, SÄHKÖPOSTIOSOITE ja JÄSEN-

NUMERO (jäsenkortista) mikäli jäsennumeroa ei löydy, 

ilmoita postiosoite. 
 

Ilmoituksen jälkeen et saa enää paperista lehteä. 
 

Terveisin johtokunta 
 

http://koti.tpo.fi/
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KOKOUSKUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 
 

 

Tampereen Taivaltajat ry:n varsinainen kevätkokous pidetään torstaina 
31.3.2022 kello 18.30 Kerholla, Kortelahdenkatu 10-12, Tampere. 
Kokouksessa käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat. 
 

Kahvitarjoilu (jos korona suo). 
  

Tervetuloa! 
 

Tampereen Taivaltajat ry / Johtokunta 
 
 
Kevätkokouksen esityslista 
 
1 Kokouksen avaus 
 
2 Kokouksen järjestäytyminen 
 2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
 2.2 Valitaan kokouksen sihteeri 

2.3 Valitaan kokoukseen kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa 

 2.4 Valitaan kokoukseen kaksi ääntenlaskijaa 
 
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4 Päätetään esityslistan hyväksymisestä 
 
5 Esitetään toimintakertomus vuodelta 2021 
 
6 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2021 
 
7 Esitetään tilintarkastajien lausunto vuodelta 2021 
 
8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 
9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle  
 ja muille tilivelvollisille 
 
10 Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat 
 - Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 
 
11 Kokouksen päättäminen 
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SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ VUODELLE 2022 
 
 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Taivalpirtillä 17.10.2021. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Raimo Raevaara ja sihteerinä Susanna Ranta-aho. Ennen kokousta muistettiin 30 
vuotta jäsenenä olleita henkilöitä (5 kpl) Taivalpirtti-aiheisella taululla. 
 
Kokouksessa päätettiin seuraavia asioita: 
- hyväksyä johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2022  
- jäsenmaksuista vuodelle 2022 seuraavasti: 
 perhejäsenmaksu 37 € 
 yhden jäsenen maksu 27 € 

nuoriso- ja opiskelijajäsenyys        15 € 
(alle 29 v. opiskelija tai alle 
20 v. nuori, joka ei opiskele)  

 toisen latuyhdistyksen jäsen  21 € 
 yhteisöhenkilöjäsen 33 € 
- hyväksyä johtokunnan esittämä talousarvio vuodelle 2022 
- kulujen korvaamisesta: 
 tilintarkastajille/toiminnantarkastajille laskun mukaan 
 johtokunnan jäsenille kakku- ja/tai pullakahvit kokouksessa 
 puhelinkulut laskun mukaan 

oman auton käyttö korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. 
Lisäkorvaukset esim. lisähenkilö/-henkilöt autossa, peräkärry 
korvataan täysimääräisinä. 

- yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2022-2023 valittiin Susanna Ranta-aho 
- johtokunnan jäsenten lukumääräksi puheenjohtaja +10 varsinaista jäsentä ja 

kaksi varajäsentä 
- johtokunnassa jatkavat vuonna 2022 Matti Ketola, Mattias Puronniemi, Ilkka 

Sillanpää ja Kari Väisänen 
- johtokunnan jäseniksi vuosille 2022-2023 valittiin Paula Paavilainen Seppo 

Raevaara, Marika Viinikka, Jaana Röytiö, Paula Yli-Urpo ja Raimo Raevaara 
- varajäseneksi vuodelle 2022 valittiin Heikki Rinnemaa (1 jäsen myöhemmin) 
- jaostoiksi valittiin: (johtokunta hyväksyy jaoston esityksestä jaostojen vastaavat) 
 etsintä- ja ensiapujaosto 
 hiihtojaosto 
 kävelyjaosto 
 pelijaosto 
 pyöräilyjaosto 
 retkeilyjaosto 
 lapset/nuoret 
- toimikunniksi valittiin:  
 kiinteistötoimikunta 
 Pirkan Hölkän järjestelytoimikunnan Taivaltajien osuus 
- Taivalpirtin isänniksi valittiin Ossi Kuoppala ja Pertti Hämäläinen 
- johtokunnalla on oikeus nimetä tarvittaessa työryhmiä 
- johtokunta nimeää joko keskuudestaan tai muun jäsenistön joukosta edustajat 

Suomen Ladun virallisiin kokouksiin 
- yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Tapahtumat-lehdessä ja yhdistyksen      

kotisivuilla 
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Lapsiperheiden ja nuorten jaoston kuulumisia syksyltä 2021 
 

Heijastuksia metsässä ja koko 
perheen Hämärähommiin 

 

Niihaman Majalle osallistui noin 
viitisenkymmentä ihmistä tänä vuon-
na. Tällä kertaa emme päässeet 
vesisateen takia ihastelemaan tähti-
taivasta “pimeän rastilla”, ehkä ensi 

vuonna 😊. Kelistä huolimatta 

ihmisillä oli iloinen mieli ja varusteet 
säätilaan nähden kohdillaan. Niiha-
man Majan Juhon riisipuuro lisukkei-
neen maistui hyvältä sekä makkarat 
grillikatoksessa lyhtyjen ja aidon 
tulen äärellä, syksyisen sateen ropi-
nan soitellessa sävelmäänsä. Muka-
na menossa olivat myös ensim-
mäinen seikkailevat perheet heimo 
ja Tampereen Yle radiosta heitä 
sekä Paula Yli-Urpoa ja allekirjoit-
tanutta haastattelemassa Juha 
Kokkala. 

                  Kuva: Jaana Röytiö 

Kuva: Kari Väisänen 

 
Teksti: Jaana Röytiö 
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Kuva: Matti Rhomäki 

 
Seikkailevat perheet kävivät 22. elokuuta sieniretkellä. Sieniä löytyi hyvin, 

koska kuulemma mestarietsivä 😉 oli mukana. Seikkailevat perheet 

heimon vetäjä Veera kertoi heillä jo olevan seitsemän litraa herkkutatteja 
pakastimessa ja lisäksi sieniä on tullut syötyä jo melkoisen paljon tälle 
syksyä. 

 
Kuvat Veera 



11 

Tarjan ensimmäinen ruskavaellus 
 

Minun vaellusretkiunelmani oli kytenyt jo pitkään. 
Retken tulisi olla haasteellinen. Toiveeni ei jättänyt 
minua rauhaan. Lääkitsin itseäni päiväretkillä 
lähiluontoon. Sitten päätin lähteä kesäksi Sallaan töihin. 
Tein myös Kiilopään matkoja ystäväni Saran luo. Näihin 
retkiin sisältyi paljon liikuntaa luonnossa mutta melko 
vähän yöpymisiä. 
 

Lisäksi perusluonteeni auttoi retkikaipuutani. Olen 
seikkailuja rakastava liikunnallinen ulkoilmaihminen. 
Perusarkeeni sisältyy kaikenlaista liikuntaa ja ulkoilua. 
Kuljen töihin ja kotiin milloin missäkin poikkeillen. Jos 
sää on kaunis saatan pysähtyä kuntoilemaan Pispalan 
portaissa tai haaveilemaan luonnon kauneutta ja rauhaa 
jollekin kivalle paikalla. Onneksi olen jo siinä vaiheessa 
elämääni, että kotiin ei ole mikään kiire. 

 

Sitten toteutui unelma talvisesta liukulumikenkäretkestä Saran kanssa 
Kiilopää-Suomunruoktu-Kiilopää. Sara on oikea luonto- ja vaelluskonkari. 
Hän vaeltelee itsekseen pitkiäkin aikoja luonnossa yöpyen. Tämä retki oli 
enemmän kuin ”lottovoitto” minulle. Tämä se vasta todellisen kipinän 
sytytti, jota en saa sammumaan. Ehkä nautin kipinän säkenöinnistä ja 
välillä sytytän sen kunnon tulen. 
 

Mutta nyt asiaan! Unelmani vaellusretkestä toteutin ja tuli syttyi Tampereen 
Taivaltajien kanssa ruskavaellusmatkana Raja-Joosepista Kiilopäälle. 
 

Retkestä on nyt jo kulunut jonkin aikaa. Retkikokemus on hieman painunut 
sielun poimuihin. Mutta katsotaan mitä sieltä nousee tarinaksi teille? 
Mutta mitä siitä kertoisin? 
 

Kertoisinko kivun ja rasituksen, väsymyksen ja vilun, vaiko märkyyden ja 
mielen taistelun ilon puolelle, kun oikein satoi ja oli kylmää. Ja painostavan 
alkumatkan tunteen siitä mitä tulikaan tehtyä, kun matkaan lähdin? Rinkan 
paino tuntui näännyttävän minut. 
 

Vai kertoisinko sinisen taivaan, auringon lämmön, puhtaan ja kauniin 
luonnon lumon tai maisemien sykähdyttävät tunteet. Kertoisinko luonto-
vaikutuksesta, joka syöpyi ja syöpyi päivä päivältä syvemmälle tunteisiini 
parantaen sieluni haavaumia. Minä kun oli työskennellyt tietyn kriisin ja 
surun kanssa jo pidempään kotioloissa. 
 

Mietin ensimmäisten kahden päivän aikana, miten paluuni takaisin Kiilo-
päälle järjestyy, kun kerron, etten enää jaksa enkä pysty jatkamaan. Ei 
tuntunut hyvältä yksin palata takaisinkaan, eikä kukaan voi minua lähteä 
saattamaankaan Kiilopäälle. Helikopteriakaan ei kehtaa tilata, kun en nyt 
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sairaaksi itseäni tuntenut. Ei siis auttanut muu, kuin jatkaa matkaa ja ottaa 
psyyke apuun auttamaan fyysistä suoritustani. 
 

Ensikertalaisen ruskavaellus oli monivivahteinen. Yllätyin miten suuria 
tunteita koin fyysisesti ja henkisesti. Onneksi rakastan suuria tunteista ja 
olen riippuvainen niistä. Luonnon luomat tunteet, kun ovat omaa 
luokkaansa, joten tältä osin retki oli täydellinen. 
 

Sotamiehen lapsena minut oli karaistettu, joten olin oppinut sisukkaaksi ja 
vahvaksi. Periksi ei anneta, vaikka kroppa laulaa hoosiannaa ja voimat 
tuntuvat loppuvan. 
 

Rinkka tuntui aivan liian painavalta ja päiväretket liian pitkiltä, sekä yöt liian 
kylmiltä. Pariin ensimmäiseen päivään en painavaa rinkkaa edes omin 
avuin saanut nostettua selkääni. Sekös kismitti minua, kun käsilihakseni 
olivat niin onnettomassa kunnossa. Nykyisin pyrin hieman treenaamaan 
käsivoimiani päivittäin. 
 

Aurinkopäivät ja toisinaan pilvisten päivien harmauden eri sävyerot ja 
maiseman väriloiston vivahteikkuus päivien valon eri vaihteluissa 
voimaannuttivat mieltäni. Ilman raikkaus ja huumaavat tuoksut auttoivat 
myös eteenpäin ja taapersin kuin taapersikin polkuani eteenpäin. 
 

Erityisesti mieleeni jäi erään suoalueen ruskan värit. Ai että, jos osaisi 
tämän kuvan maalata tauluksi kotiin. Ilman taitoani elää kauneudesta ja 
hetkessä en olisi jaksanutkaan perille asti. 
 

Mutta kummasti kroppa ja mieli sopeutuu tilanteeseen, kun on pakko. 
Hyvinvointielämää elävälle nykyihmiselle tämä kärsimystunne menee jo 
nautinnon puolelle. Kaikki elo ja olo, kun ovat kotioloissa niin helppoa. 
 

 Matkaa tehdessä tuli mietittyä kaikenlaista isää ja äitiä (edesmenneitä jo 
ajat sitten), läheisiäni, elämän suuntaa nyt, kun olen jo suuren osan 
elämääni tallannut. Suunta näyttää olevan mukavasti takaisin luontoon ja 
lopuksi maan matoseksi. Ai niin, minustahan tulee Talitiainen tai ehkä 
sittenkin Kuukkeli. 
 

Lihakseni kipeytyivät ensimmäisinä päivinä, mutta vertyivät, kun sain kiinni 
kävelyrytmistä päivämatkan alkaessa. Pikkuhiljaa jalat tottuivat rasituksen 
sekä selkä rinkan taakan kantamiseen. Välillä venyttelin tauoilla lihaksiani 
pitkin mättäitä, kunnes kuulin johtajan ohjeistukset, rinkat ylös nyt. Toivoin 
niin, että oltaisiin oltu tässä muutama tunti ja vaikka otettu päivälevot, 
ajattelin mielessäni. Ei auttanut kuin matkaan lähden, koska mukana 
ollaan. Ymmärsin tietysti, että matkan tavoitteet on tehty ja niissä tulee 
pysyä. 
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Minulle jokien ylitys meni ihan 
kivan kokemuksen puolelle. Oli 
mukava riisua välillä kengät pois 
ja kahlata jokien yli. Kävely 
kylmässä vedessä uudisti jalat 
täysin ja laittoi hengitykseen 
potkua. Oli kiva keskittyä virran 
kulkuun ja voimaan sekä pohjan 
muotoihin. Minulle vesi on tuttu 
elementti ja nautin siitä kaikissa 
elämän käänteissäni. 
 

Opin retkellä paljon. Opin nap-
paamaan minulle tärkeitä asioita, 
vaikka ryhmässä kuljinkin. Kävelin 
ajoittain yksin jättäytyen jälkeen 
tai kulkemalla kaukana edellä. 
Tämä antoi tilaisuuden meditoida 
itsekseen ja keskittyä täysin kuun-
telemaan ja katselemaan ympäris-
töään sekä pitämään vähän pi-
dempiä taukoja. 

 

Opin miten saan omalla hassulla tyylilläni painavan rinkan selkääni. Tätä 
tyyliä voisi ehkä hieman kehittää, kun käsivoimani voimistuu.  
 

Opin, että makuunpussiin sujahdetaan iltaisin keho lämpimänä. Nuk-
kumaan mennessä tulee keho jumpata lämpöiseksi ennen makuupussiin 
menoa. Makuupussi ei lämmitä vaan eristää! Harmi, opin tämän vasta 
loppuretkestä. 
 

Opin pakkaamaan rinkan niin, että löydän sieltä tarvitsemani ja melko 
nopeasti, kun sade ropisee niskaan ja rinkan sisälle. 
 

Opin, että teltanpaikka tulee katsoa huolella. Retkikaverini osasi sen hyvin. 
Minä olisin jo moneen kertaan teltan pystyttänyt ja ihmettelin, kun sitä 
jaksettiin miettiä niin tarkasti, vaikka päivä oli ollut niin rankka. 
 

Olen myös varma, että seuraavan kerran osaan vielä paremmin valita 
retkitarvikkeet mukaani. Materiaalien tulee olla kevyitä ja sään mukaisia. 
Minulta puuttui hyvät aluskerrastot ja sukat. Iltaa varten lämpöistä, kuivaa 
vaatetta olisi saanut olla enemmän, mutta vaatteen materiaali tulee miettiä 
tarkkaan. Luojan kiitos minulla oli hyvät kengät. En osaa tai uskalla edes 
kuvitella, jos ne olisivat olleet huonot. 
 

Monen monta muutakin pikku ”kikkakolmosta” opin vaeltamisesta. Ne olen 
kirjoittanut Kiilopään kartan toiselle puolelle talteen. 
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Kuntoni oli mielestäni kohtuullisen hyvä, kun matkaan lähdin ja onneksi se 
oli juuri ja juuri riittävä tälle retkelle. Tämä antaa motivaatiota koko 
vuodeksi pitää yllä kuntoani, että voin haaveilla ensi vuoden retkestä. 
 

Retken arvosanani on 8. 
 

Joudun pudottamaan hieman pisteitä, koska sää oli niin haastava ja kylmä. 
Onneksi luonnossa sää kuin sää alkaa tuntua melkeinpä ihanalta, kun 
liikkuu, mutta kylmät yöt ovat kamalia. Minulla oli tuplamakuupussi ja 
kunnon alusta ja silti palelin osan yöstäni. 
 

Ruskavaelluksen tietysti kruunasi ruskan väriloisto ja Suomen luonnon 
ilme, jota rakastan koko sydämestäni. 
 

Suurkiitos Taivaltajille ja ryhmäläisilleni, jotka otitte ensikertalaisen 
matkaanne ja olitte tukena ja turvanani. 
 

Teksti ja kuvaat: Tarja Eskola  
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Etsintä- ja ensiapujaosto 
 

Etsintä- ja ensiapujaosto eli EEA-jaosto 
 

Vuosi 2022 tuo mukanaan uudistuksen, että ensiapu- ja etsintäjaosto lyö 

hynttyyt yhteen; jatkossa toimimme etsintä- ja ensiapujaostona. Näiden 

kahden jaoston yhdistymisessä on ajatuksena se, että yhdessä pystymme 

tarjoamaan Taivaltajille monipuolisempaa toimintaa ja tekemään asioita 

yhdessä. Etsintä- ja ensiapujaoston vastaavana toimii Susanna Ranta-aho, 

ensiaputoiminnasta vastaa Pasi Paananen ja etsintätoiminnasta vastaa 

Reijo Laamanen. Me kaikki kolme toimimme sekä ensiavussa että etsintä-

toiminnassa eli Vapepassa. Mukaan jaostomme toimintaan ovat kaikki 

tervetulleita. Vuoden 2022 aikana tulemme järjestämään sekä ensiapu-

koulutusta että etsintätoiminnassa tärkeässä roolissa olevaa suunnistus-

koulutusta. Lisäksi tulemme järjestämään yhteisharjoituksia, joiden kautta 

mahdollisesti ensiavun väki pääsee tutustumaan etsintätoimintaan ja päin-

vastoin. Molemmat taidot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Jaostomme kautta 

pääset helposti mukaan myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli 

Vapepan toimintaan. Jaostomme koulutuksista lisää tässä lehdessä. 
 

Lisätietoja jaostomme toiminnasta saat 
 

Susanna Ranta-aho            Pasi Paananen                        Reijo Laamanen 

p. 040 5086 117                   p. 040 5319 648                      p. 050 5840 932 
susanna.r-a@netti.fi                 taivaltajat.ensiapu@gmail.com     reijo_laamanen@kolumbus.fi  

Jaostovastaava                  Ensiapu               Etsintä/ Vapepa  

 

 

 
 

mailto:susanna.r-a@netti.fi
mailto:taivaltajat.ensiapu@gmail.com
mailto:reijo_laamanen@kolumbus.fi
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Mennäänkö metsään?  

Suunnistuskurssi luonnossa liikkujille 
 

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat osaavat kulkea kartan ja kompassin 
avulla polkujen ja teiden ulkopuolella. He tietävät mistä saa karttoja ja 
tuntevat keskeisimmät puhelimiin tarjolla olevat karttasovellukset. 
 

Kurssi koostuu kahdesta noin kahden tunnin mittaisesta teoriaosasta 
Taivaltajien kerhotilassa ja kahdesta maastoharjoituksesta. Jotta mahdolli-
simman moni pääsisi mukaan, molemmat teoriaosat järjestetään kolme 
kertaa. 
 

Ensimmäisellä teoriaosalla perehdytään suunnistamisessa käytettäviin 
apuvälineisiin. Toisella osalla käsitellään suunnistamista kartan ja kom-
passin avulla. Maasto-osuuksilla harjoitellaan käytännössä liikkumista 
maastossa kartan ja kompassin sekä puhelimen karttasovelluksen avulla.  
 

Teoriaosat kerholla: 
 

1-osa to 10.2.2022 klo 18:15-20:15 ja 2-osa to 17.2.2022 klo 18:15-20:15 
1-osa ma 7.3.2022 klo 18:15-20:15 ja 2-osa ma 14.3 2022 klo 18:15-20:15 
1-osa to 18.8 2022 klo 18:15-20:15 ja 2-osa to 25.8 klo 18:15-20:15 

 
Maastoharjoitukset: 
 

To 12.5.2022 klo 18- Kokoontuminen Satulakatu 5 (Rose Riders tallien 
läheisyydessä) Suunnistuskartta 1:7500. Vaihtelevaa maastoa. 
 

To 1.9.2022 klo 18- Kokoontuminen Toimelankatu 2 (Ruotulan 
tenniskeskus). Suunnistuskartta 1:10000 sisältää tarkkoja rastipisteitä 
pienipiirteisessä maastossa, jossa on runsaasti polkuja 
Kurssi on osallistujille ilmainen. Aineisto on sähköisessä muodossa, jonka 
voi tarvittaessa tulostaa. 
 

Lisätietoja kurssista antaa: Reijo Laamanen 050-5840932 tai 
reijo_laamanen@kolumbus.fi 
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Ensiapukoulutusta vuonna 2022 
 

Opi ensiapua helposti 
 

Tampereen Taivaltajien etsintä- ja ensiaputoimijat laittoivat voimavarat yh-
teen ja koulutuksia on tiedossa molempiin teemoihin liittyen vuoden 2022 
aikana. Ensiapuasioista vastaa Pasi Paananen, joka toimii myös ensiavun 
kouluttajana. Tammikuun alussa kaikille Taivaltajille on tulossa tarjolle il-
maiseksi ensiavun verkkokoulutus. Lisäksi on tulossa lähikoulutuksia vuo-
den aikana ja niiden kurssimaksu on 20 € sisältäen ensiapukortin (maksu 
suoritetaan paikan päällä kouluttajalle).  
 

SOS Ensiapu 
 

• Opit toimimaan hätätilanteessa ja saat tietoa hätäilmoitukseen 

liittyvistä asioista. 
 

• Opit auttamaan tajutonta kääntämällä hänet kylkiasentoon. Lisäksi 

opit toimimaan tilanteessa, kun autettavalla on vierasesine 

hengitysteissä. 
 

• Opit tunnistamaan elottoman ja aloittamaan painelupuhallus-

elvytyksen. Lisäksi opit käyttämään defibrillaattoria eli sydän-

iskuria. 
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• Opit tunnistamaan sokin oireet ja tyrehdyttämään runsaat veren-

vuodot. Lisäksi opit hoitamaan haavoja ja palovammoja. 
 

• Opit tunnistamaan erilaisia sairauskohtauksia ja antamaan ensi-

apua autettavalle. 
 

Lähikoulutuksessa harjoitellaan ensiavun käytännön taitoja. Opit toimimaan 
erilaisten case-harjoitusten avulla erilaisissa ensiaputilanteissa. Lisäksi 
käydään läpi mm. nivelvammojen ja murtumien ensiapu sekä erityisesti 
retkeilyyn liittyviä ensiapuasioita. 
 
Ensiavun ensimmäinen lähikoulutus järjestetään torstain 27.1.2022 kello 
18.00–21.00 Tampereen Taivaltajien kerhohuoneella. Koulutukseen ote-
taan mukaan 16 osallistujaa. Ilmoittautuminen koulutukseen tulee tapahtua 
20.1.2022 mennessä. Ilmoittautumiset lähikoulutuksiin ja lisätiedot 
taivaltajat.ensiapu@gmail.com.   
 

Seuraavat lähikoulutukset järjestetään tiistaina 31.5.2022 (Taivalpirtti), 
tiistaina 30.8.2022 (Taivalpirtti) ja torstaina 10.11.2022 (kerhohuone). 
  

 

 

Hiihtojaosto 
 

Taivalpirtin hiihtopäivystys talvella 2022 
 

Lumien sataessa maahan alkaa Taivalpirtin hiihtopäivystyksen suunnittelu. 
Päivystys on palvelua kaikille Taivalpirtillä käyville jäsenille ja ei-jäsenille. 
 

Vuonna 2022 päivystys toimii Taivalpirtillä helmikuussa viikonloppuisin 
lauantaina kello 10-18 ja sunnuntaina kello 9-15. Lisäksi Pirtti on auki joka 
päivä koululaisten talvilomaviikolla 28.2.-4.3.2022. 

mailto:taivaltajat.ensiapu@gmail.com
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Pirtille tarvitaan talkoolaisia, jotka hoitavat päivystyksen. Päivystyksen 
tehtäviä ovat seuraavat: 
- Pirtin lämmitys kamiinan ja takan avulla 
- kahvin, teen, kaakaon, mehun yms. myynti hiihtäjille 
- veden kanto kaivosta ja lämmitys 
- puiden haku liiteristä 
- astioiden tiskaus 
- ja paljon muuta lisäksi 
 
 

Päivystäjä saa seuraavia asioita: 
- hyvän mielen auttaessaan kiitollisia hiihtäjiä 
- ilmaisen saunan ja uinnin lauantai-iltana  
- lämpimän ruuan lauantaina ja sunnuntaina 
- mukavan tunnelman lauantai-iltana saunan jälkeen, kun 

hiihtoväki on lähtenyt ja Pirtti rauhoittunut 
 

Ota yhteyttä Kerholle keskiviikkopäivystykseen ja varaa itsellesi sopiva 
päivystysaika tai ilmoittaudu varahenkilöksi, jos et vielä tiedä sopivaa 
aikaa. Voit tulla myös vain joko lauantaina tai sunnuntaina. Yksin ei tarvitse 
olla; aina on mukana joku, jolla on kokemusta päivystyksestä. 
 

Pirtillä tarvitaan joka viikonloppu vähintään 3 päivystäjää ja kiireiseen 
aikaan 5 on sopiva määrä. 
 

Terveisin Taivalpirtin vastuuhenkilöt 
 
 

Kävelyjaosto 
 

Hei sinä kävelijä! 
 

Olet aamu-, päivä- tai iltakävelijä, pitkän matkan marssija, napakka sauvoja 
tai rauhallinen tallustelija. Tykkäät metsäpoluista, pururadoista, kaupungin 
vilinästä tai puistokäytävien rauhasta. Tykkäät pitkistä kävelyretkistä, 
yksinkertaisesta tunnin reippailusta, kiireettömästä luonnon tai 
puistoistutusten ihastelusta. Olet nuori tai enemmän iällä, Taivaltajana 
konkari tai vasta toimintaan tutustuva, kunnosta tai sukupuolesta nyt 
puhumattakaan. 
 

Kävely on vuodesta toiseen suomalaisten suosikkiharrastus ja ulkoilu 
perusoikeus. Meitä on moneksi ja moni meistä kaipaisi seuraa, jopa tukea 
kävelylle lähtemiseen. Tarkoituksenamme on nyt virvoittaa ja 
monipuolistaa Taivaltajien kävelytoimintaa ja siihen tarvitsemme juuri 
sinua, kävelevä, osallistuva Taivaltaja! 
 

Lähetä aloitteesi, ideasi ja vinkkisi sähköpostilla paulayliurpo(at)gmail.com. 
Otsikkoon mieluusti tunniste: Kävelijät 
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Tai vielä mukavampaa, tule ideoimaan uudistuvaa kävelytoimintaa 
kerhohuoneelle (katuosoite Kortelahdenkatu 10-12, sisäänkäynti 
Suokadun puoleisesta päädystä) torstaina 12.5.2022 kello 17.30-19.00.  
 

Tule yksin tai porukalla, töiden jälkeen tai kävelylenkin lomassa, tarjolla 
lämmintä juotavaa! 

 

Lapset ja nuoret -jaosto 
 

Vuoden 2022 tulevia tapahtumia voit jo merkata kalenteriin 
 

20.2. sunnuntaina  Ulkona kuin Lumiukko 
10.5. tiistaina  Unelmien liikuntapäivä 
20.-21.8 lauantaista sunnuntaihin  Nuku Yö Ulkona Pirtillä 
25.9. sunnuntaina  Metsämörrin juhlaviikon retki  
 

Tapahtumista Taivaltajien viestintäkanavissa lisää lähempänä tapahtu-
maa. Mikäli sinulla on toiveita niin laita viestiä suoraan sähköpostiin 
jaanajalarvo ( at ) hotmail.com, niin yritämme järjestää toiveesi toteu-
tumaan mahdollisuuksiemme mukaan. Tai mikäli itse innostut vetämään 
jotain lapsiperheille tai nuorille, niin laita rohkeasti meiliä minulle. Kiitos, jo 
etukäteen postista. 
 

Jaana Röytiö 
 

 Pelijaosto 

 

Kevään lentopalloilusta 
 

Lentopallo jatkuu joulutauon jälkeen 12.1.2022 alkaen keskiviikkoisin kello 
19:00 ex-Tredulla Koivistonkylässä (Koivistontie 31). Näillä näkymin 
kevään viimeinen vuoro on 4.5.2022. 
 

Tervetuloa kaikki mukana olleet. Ilmeisesti koronan jälkioireina osallistujien 
määrä on hieman vähentynyt, mukaan mahtuisi joku lisääkin. Pääosin on 
ollut täydet kentälliset, mutta yksi vaihdossa kummallakin puolella antaa 
pienen hengähdystauon. Sellaista leppoisaa pelailua. Liikuntaa saa juuri 
sen verran kuin itse haluaa. 
 

Seppo Raevaara 
 
 
 
 
 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('jaanajalarvo@hotmail.com');
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Pyöräilyjaosto 

 

Pyöräilyä 2022 (alustava suunnitelma) 
 

Pyöräilyjaoston vastaava Matti Rahomäki 
 

Kilometrikisa on pyöräilyyn aktivoiva ja osallistujille maksuton ja sen 
järjestää Pyöräilykuntien verkosto ry. Osallistujille arvotaan palkintoja. 
Tampereen Taivaltajilla on joukkue (Tampereen Taivaltajat ry) teho-
sarjassa (urheiluseurat yms.). Talvikilometrikisassa 2022, 1.1.-28.2. 
Ilmoittautuminen alkaa viimeistään joulukuussa 2021. Kilometrikisa 2022, 
1.5.-22.9. 
 

Johdatus maastopyöräilyyn -kurssi (Taivaltajat, Petteri Pyrrö) 
Alustava ohjelma, kurssi ei vaadi aiempaa maastopyöräilykokemusta. 
Torstaina 21.4 kello 18.00–19.00, Taivaltajien kerhohuone (Kortelahden-
katu 10–12): johdanto 
Torstaina 5.5. kello 18.00, Kauppi Sports Center: tutustuminen pyörään ja 
maastolenkki 
Torstaina 12.5. kello 18.00, paikka avoin 
Keskiviikkona 18.5. aika avoin, Hervanta, josta saunomaan Taivalpirtille 
 

 
Kesän 2021 retkilenkin ryhmäkuva Saarikylän myllyn juurella 
Kuva: Jyrki Lipponen 
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Retkilenkit (Tapo ja Taivaltajat, Pekka Lylykorpi) 
Parillisten viikkojen sunnuntaisin 24.4.–28.8. Mustanlahden satamasta 
kello 10.00. 
Pekka koordinoi ja hankkii vetäjät kullekin retkelle. Vanhoilla spekseillä eli 
kaikille avoimia, pituus vaihtelee kevään ensiretk(i)en 40-60 kilometrin 
taipaleesta myöhempien retkien 60-90 kilometrin (joskus yli 100 kilometriä) 
mittaan ja keskinopeus maksimissaan. 20 km/h. Lyhyempää reissua 
haluaville mahdollisuus oikaisuun. Kunkin retkilenkin suunnitelma 
täsmentyy myöhemmin 
 

Helatorstairetki 26.5.–29.5.2022 (Tapo ja Taivaltajat, Pekka Lylykorpi) 
Toteutetaan jo kaksi kertaa pandemian vuoksi peruttuna itäisen Sata-
kunnan kiertona. Retki on omahuoltoinen Tampereelta Tampereelle. 
Sisämajoitukset, aamupala ja illallinen sisältyvät pakettihintaan (hinta 
selviää myöhemmin). Päivämatkat 60–80 kilometriä, kaikkiaan noin 280 
kilometriä ja osallistujamäärä maksimissaan 14 (majoituspaikkojen 
kapasiteetin mukaan). 
 

Heinäkuinen pyöräretki (Taivaltajat, Matti Rahomäki) 
Heinäkuussa pyöräretkelle on varattu aikaväli 9.7.–16.7. (6–9 päivää). 
Retken suunta ja muut yksityiskohdat ovat vielä auki. Nyt voi vielä esittää 
toiveita päivämatkoista ja mahdollisesta reitistä. 
 

Leppoisat pyöräretket (Taivaltajat, Matti Rahomäki) 
Kerran kuussa lauantaisin kello 10.00 Mustanlahden satamasta (30.4.; 
14.5.; 11.6.; 23.7.; 20.8.). Leppoisia noin 25–45 kilometrin retkiä hitaalla 
tempolla, soveltuvat myös perheille. Kunkin retken suunnitelma täsmentyy 
myöhemmin. 
 

Pyöräilyviikko (Ekokumppanit?) 
Ajankohta vielä auki (aiemmin, ennen pandemiaa, oli toukokuussa). 
Mahdollinen joihinkin tapahtumiin osallistuminen ja/tai niiden organisointi. 
 

Tiedottaminen 
Tapo (Tampereen Polkupyöräilijät) tiedottaa omia kanaviaan pitkin 
(erityisesti FB ja www) ja Taivaltajat Tapahtumat -lehden, FB:n ja www:n 
kautta. 
 

Retkeilyjaosto 
 

Päiväretki Taivalpirtin ympäristössä 15.1. 
 

Lähtö pirtiltä kello 11.00. Lumitilanteen mukaan hiihtäen, lumikenkäillen tai 
kävellen. Pirtillä on jonkin verran lumikenkiä, joita voi lainata. Huomioi, että 
jos lunta on riittävästi, ei autolla pääse Pirtille asti, vaan sen joutuu jättä-
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mään Savontien varteen. Sieltä on noin 1 kilometrin matka Pirtille. Retken 
päätteeksi voi jäädä Pirtille avantosaunaan (uimapukusauna) ja 
evästelemään. 
Lisätiedot. Marika Viinikka p.050 550 9072. 

 

Kevättalven viikonloppuretki 

Helvetinjärven kansallispuistoon 11.-13.3. 
 

Talviretken kohteena on puiston eteläosassa sijaitseva tulipaikka Valkoisen 
rannalla. Paikalla on nuotiopaikan lisäksi puuvaja ja polttopuita, sekä 
puucee. Parkkipaikalta tulipaikalle on matkaa noin 620 metriä. P-paikalle 
ajetaan Kuru-Ruovesi -tieltä Pihlajalahdesta, Haukkajoentietä.  
Mukaan oma, lainattu, tai Taivaltajien keskiviikkopäivystyksestä vuokrattu 
teltta. Myös omat eväät, otsalamppu, makuupussi, -alusta ym. talvi-
retkeilyyn sopivat kamppeet. Talviretkeilyn varusteluettelo on Taivaltajien 
nettisivuilla, siinä on kaikki tarvittava, ja runsaasti ylimääräistäkin tavaraa, 
jonka voit harkintasi mukaan jättää kotiin. 
Valkoiselta teemme päiväretken lauantaina ja sunnuntaina kello 10.00 
Retkellä käytämme kelin mukaan joko suksia tai lumikenkiä, valmiita latuja 
ei ole. Retkellä nuotiomahdollisuus, retken pituus noin 10-15 kilometriä. 
Retkille voi osallistua myös päiväretkenä.  
Ilmoittaudu mukaan helmikuun loppuun mennessä:  
timo.o.antila ( at ) gmail.com. 
Kimppakyytejä kannattaa sopia ttretkeily -sähköpostilistalla. Itse aion olla 
Valkoisella jo perjantaina päivällä. HUOM: oikeus muutoksiin pidätetään. 
Lumi- ja auraustilanteen takia on leiripaikkaa ehkä pakko muuttaa. 
Tiedotan asioista ttretkeily -listalla ja facebookissa Taivaltajien sivulla 
käytyäni paikan päällä tiedusteluretkellä. 
Timo Antila 

 

Lähiretkeilyä Tampereen eteläisille järville 
 

Tampereen eteläpuolella on kolme mielenkiintoista järveä, joiden ympäri-
kävely oli tämän syksyn teemana Antti ja Tiina Sirénin järjestämillä Taival-
tajien lähiretkillä. Retket olivat myös hyvin ajankohtaisia, koska lähiretkeily 
on ollut suosittu lähes kahden vuoden ajan pandemiasta johtuen ja syksyn 
Glasgow-ilmastokokouksen hengessä näille retkille pääsi julkisilla kulku-
neuvoilla hiilijalanjälkeä kunnioittaen. Retkien reitit olivat vaihtelevia, sillä 
meillä oli ilo rämpiä ryteikköjä, pistellä polkuja, asfaltti- ja metsäteitä, 
liukastella pitkospuita ja taaplata perinteistä kuusimetsää. Kiviä, murikoita 
ja paaseja oli varsinkin viimeisellä kohteella tuhansittain. 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('timo.o.antila@gmail.com');
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Tutustutaanpa tarkemmin kohteisiin.  
Särkijärven valloitus Vuoreksen 
kaupunginosan läheisyydessä elo-
kuisena torstai-iltana houkutteli 
kahdeksan ennakkoluulotonta uh-
maamaan tummia sadepilviä 
retkitamineissa. Tapasimme Särki-
järven sillan luona Vuoreksen 
puolella ja opeteltuamme toistem-
me nimet ja kuultuamme Antin 
varoitukset omavastuullisesta ret-
kestä, lähdimme järven eteläpuolta 
polkuja pitkin kohti Multisiltaa.  
 
 

Kartalla retkikohteet Särkijärvi, Hervantajärvi ja Höytämönjärvi 
 

Suurimman osan pääsimme polkuja pitkin järven rantatuntumassa, mutta 
mökkiläisten varoituskyltit ja aidatut tontit pakottivat meidät sukeltamaan 
metsän ryteikköjen uumeniin tutustumaan hyviin sienimaastoihin ja 
risukkoihin. Tämä syksy onkin ollut sienestäjän juhla-aikaa, kun tattejakin 
on saanut poimia ennätysmääriä. Lahdenperän läheisyydessä löysimme 
vanhemman puoleisen mökkikylän ja oletimme sen olevan Puolustus-
voimien vapaa-ajan viettopaikkana. Siellä oli myös pitkät sateesta liukkaat 
portaat, tietysti ylöspäin mentäessä, mitkä saivat pulssimme kohoamaan. 
Järven päädyssä hyödynsimme Satakunnan lennoston varikon aidan 
vierustaa, koska siinä oli parempi kulkea. Järven pohjoispuolella oli leveät 
polut lähiasukkaiden venepaikoille ja Valkamankadun päässä nautimme 
retkieväämme repun uumenista kaivettuina auringon pilkistäessä pilven 

raosta. Metsähiirikin näyttäytyi 
toivoen maahan pudonneita 
herkkuja. Vuoreksen sillan lä-
hestyessä sivistyksen äänet ja 
Västinginmäen mökkitie kertoi-
vat meille iltaretken olevan 
lopuillaan. Noin kolmen tunnin 
ja seitsemän kilometrin iltaretki 
päättyi kiitoksin ja hymysuin 
Vuoreksen sillan kupeeseen. 
 

 
 
 
Pispalan portaiden ”pikkusisko” löytyi 
keskeltä metsää 
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Lokakuun alussa Aamulehdessä julkaistu Hervantajärven retkeilykartta ja 
Viitastenperän uusi laavu houkuttelivat myös meidät päiväretkelle. 
Hervantajärven uimarannan parkkipaikalta lähti jälleen kahdeksan 
innostunutta retkeläistä Antin johdattamana ja Tiina perää pitäen 
kiertämään Hervanta-järveä noin 12 kilometrin päiväretkelle. 
 

Viitastenperä sijaitsee Hervannassa, noin 12 kilometriä keskustasta 
kaakkoon, Lempäälän ja Kangasalan rajalla. Hervantajärven 
retkeilyalueella on noin 10 kilometriä opastettua retkeilyreitistöä, joka 
koostuu useista vaihtoehtoisista rengasreiteistä. Viitastenperän laavu on 
upea kohde Hervantajärven rannalla ylvään Viitastenperän kallion alamäen 
jälkeen. Laavu on suunniteltu yksilöllisesti kohteelleen ja mukailee maaston 
kumpuja. Sen ohi voi huomaamatta kävellä polkua pitkin, koska laavun 
katto on kunttaa ja rakennus sulautuu maastoon todella hyvin. 
Hervantajärven retkeilyalueen kartta: 
https://www.tampere.fi/tiedostot/h/lxPX1XuER/retkeilykartta_tampere_herv
antajarvi_A1_web.pdf 
 

Aamun aikainen lähtömme soi meille vapaan laavun muilta retkeläisiltä. 
Mukanamme tuomat puut rätisivät nuotiossa ja saimme herkullisen 
eväshetken nuotiomakkaroiden, termosjuomien ja leipien kera. Lähti-
essämme laavulta havaitsimme, että muitakin retkeläisiä aurinkoinen keli  

Viitastenperän laavu huokuu uutuuttaan Hervantajärven rannalla 

https://www.tampere.fi/tiedostot/h/lxPX1XuER/retkeilykartta_tampere_hervantajarvi_A1_web.pdf
https://www.tampere.fi/tiedostot/h/lxPX1XuER/retkeilykartta_tampere_hervantajarvi_A1_web.pdf
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oli houkutellut metsään. Viitastenperän alueesta tulee varmasti suositumpi  

perheretkeilykohde kuin Kintulammen alue, koska Tampereen uusi helmi,  
raitiovaunu tuo metsään vieraita alueen läheisyyteen.  Laajensimme retkeä 
Kangasalan puolelle Houkanvuorelle ja laskeuduimme Houkanjärven ran-
taan. Hervannan kivikkoinen maasto tuli tutuksi kaikille. Reittimme jatkui 
vetistä uraa pitkin Iso-Hervannantielle. Toinen taukopaikka sijaitsi kir-
joittajan terassilla ja halukkaat saivat valkoviiniä edistämään loppuretken 
vauhtia. Kirjoittaja jäi tässä kohtaa matkasta ja muut jatkoivat Pirkan 
taipaleen polkua kohti Vormistoa ja siitä takaisin Hervantajärven  
parkkipaikalle. 
 

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä kohteena meillä oli 
Höytämönjärven kierros. 
 

Antti ja Tiina vastaanottivat 16 osallistujaa Höytämön uimarannan parkki-
paikalla marraskuun alussa. Tämä noin 12 kilometrin ja kuuden tunnin 
päiväretki oli monipuolisin maaston ja nähtävyyksien suhteen. 
 

Alussa rämmimme pajupusikossa ilman polkua, mutta sitten pääsimme 
leveille juurakkoisille ja kivikkoisille poluille, joita Höytämön pohjoisrannalla 
risteili. 
 

Apajalahden rannalla Antti kertoi meille Pauniemessä näkemästämme 
Kivekkään kesähuvilan historiasta ja mm. miten Antti pikkupoikana oli  

Kirskaanniemen kalliot houkuttelevat viivähtämään ja nauttimaan maisemista 
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heilutellut pientä lippua ulkomaisten merkkihenkilöiden ohi ajaessa 
vierailulle Kivekkään huvilalle. Retki jatkui polkuja, teitä, pitkospuita ja siltaa 
pitkin kiertäen isoja lahtia kohti Kirskaanniemen retkikohdetta, jossa on 
useita laavuja ja nuotiopaikkoja. Nytkin siellä oli paljon myös pikku-
retkeläisiä. Polku tieltä sinne on tasoitettu soralla, joten lastenvaunujen 
kanssakin sinne on nykyään helpompi päästä. Me pysähdyimme hetkeksi 
nauttimaan Kirskaanniemen kallioista ja näkymistä Leppälänsaareen ja 
Höytämöjärvelle.  
 

Matkamme jatkui Antin ennalta sopimaan makkaranpaistopaikkaan 
Tuutiman korsulle, jossa oli hyvä katsella syksyistä Höytämöjärveä ja sen 
ruskan jäänteitä kaislikoissa ja mättäissä. Eväiden nauttimisen jälkeen 
jatkoimme rantapolkua Merunlahden eteläpuolella kohti Soukonlahdentietä 
eri ikäisten metsien ja hakkuualojen läpi. Järvi etääntyi meistä, koska ranta  
on tiuhaan mökitetty. Helsingin moottoritien ja Höytämön asutusalueen 
äänet kuuluivat viimeisten kilometrien aikana kuusikkometsässä vihreiden 
sammalmättäiden reunustaessa polkua. Retken herkkuna lopussa oli vielä 
käynti Hirvi-Simunan luolilla. Ylitimme Lehtivuoren hakkuuaukion ja kivi-
meren, joiden rinteellä luolat sijaitsevat suuren siirtolohkareröykkiön alla ja 
sinne on useita suuaukkoja. Hirvi-Simunan tarinoita voi lueskella vaikka 
netistä. https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Hirvi-Simunan_luola 
 

Antin upeasti johdattama noin kuuden tunnin ja 12 kilometrin retkipäivä 
mielenkiintoisten opastusten ohella oli upea päätös kolmen järven ympäri-
kävelyille. Antin sanoin, jos näistä kärsimysretkistä ei ole saatu tarpeeksi, 
niin jatkoa voi seurata esim. Sääksjärven ympärikävelyllä. Sitä jään 
kärsimättömästi odottamaan, sillä nämä lähiretket ovat mielenkiintoisia ja 
helposti saavutettavissa mukavassa seurassa. Lämmin kiitos retki-
oppaillemme Antille ja Tiinalle sekä kaikille mukana olleille retkeläisille.  
 

Kiittäen Tuula 
 

Teksti ja kuvat: Tuula Korkeemaa 
 
 

Syysretki Seitsemiseen 22.-24.10.2021 
 

Teimme ensilumiretken Seitsemiseen raikkaaseen syksyiseen säähän. 
Ensilumi teki mukavan piristyksen perinteiseen syksyiseen harmauteen, 
niin kuin se vain kesti tuon viikonlopun. Meitä oli kaikkineen yhdeksän 
reipasmielistä Taivaltajaa tuonne Seitsemisen kokemisen arvokkaaseen 
metsäiseen maisemaan.  
 

Tapasimme perjantaina Pitkäjärven kämpällä, kuin kukin sinne ajan 
saatossa saapuisikin. Olin suunnitellut ja ehdotinkin, että josko pääseväiset 
saapuisivat jo tuolloin perjantaina, niin heitä odottaa lämmin kämppä ja 
saunominen työviikon päätteeksi. Näin sitten väki saapui ehtoon 

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Hirvi-Simunan_luola
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hämärässä. Tuttavuudet vaihdoimme ja kävimme majoittumisen touhuun. 
Kämpässä touhusimme jo ansaitut päivän ruokailut. Sauna odotti kylläiset 
saunojansa. Toimeliaat ”Sissi-Sisaret” Seija, Johanna ja Pipsa pysyttivät 
telttamajoitteet kämpän pihalle suotuisaan suojaan. Kämpän suojaan 
jäimme yön syliin Jonna, Jesper, Ville, Tiina, Antti ja minä.  
 

Ehtoolla selasimme kartan kautta reittimme ja jakauduimme eri ryhmiin 
aamun lähtöä varten. Yöllä oli hiiriperheellä juhlaa, kun rapistelivat 
rinkanlisätaskusta suklaalevyn muutamin palasin nassuihinsa. Olin taittanu 
kahtia pienen suklaalevyn mahtumaan roikkuvaan lisätaskuun. Siitä tietysti 
särkyneen folion läpi saivat hiirulaiset mieltymyksen maukkaalle yöpalalle. 
Aamulla heräilimme kuten kukin ja niestat sörppineen masuun ja taipaleelle 
lähtöä valmistellen.  
 

Jonna, Jesper, Tiina ja Antti tekivät sen päiväretken osaltaan omilla 
reittivalinnoilla, koska poistuivat Seitsemisen kairasta tuolloin lauantain 
ehtoolla koteihinsa. Seija, Johanna, Pipsa ja Ville kintukoivat valitsemansa 
reitin kohti Kirkas-Soljasen teltta-aluetta Seitsemisen eteläosaan. Minä 
puolestani taitoin matkaa alussa Jonnan ja Jesperin kanssa, mutta 
poikkesin omalle kintukkavalinnalleni kohti Liesijärveä. Toisiakin Taivaltajia 
oli mukavan paljon, samoilla poluilla. Kohtaamiset ja jutustelut toisien 
kulkijoiden kanssa on aina hyvin elävöittävää ja saada tietää kuinka eri  

Kirkas-Soljanen 
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puolelta Suomea onkaan saapunut vielä tuohon aikaan Seitsemiseen. 
Seitseminen on hyvin tiedossa suosittuna polkuverkostona. Jokiristin 
kautta kohti Kirkas-Soljasta käpyttelin suotuisaa menoani tuolle toiselle 
jalalleni. Se ei kuitenkaan ole vielä rinkan painon alla normiastuja :) !  
 

Jokiristillähän sitten kohtasin Tiinan ja Antin. He olivat palamassa kohti 
Pitkäjärveä autollensa. Jokiristillä oli kuten ennenkin, kuin tuohon aikaan 
päivästä tulilla pitää ollakkin einehtimässä. Tapasin Jokiristiltä lähtiessäni 
Seijan, Johannan, Pipsan ja Villen Metsäpeuratarhalla. Sitä kautta olikin 
tarkoitus käpsytellä kohti Kirkas-Soljasta leiriytymään. Tuo 
Metsäpeuratarha on todellisen oivallinen tarkoitus sopeuttaa tuota jaloa 
”poroa” tänne etelänkin maisemiin. Saari-Soljaselle pysähdyimme 
ruokailemaan suojaisaan laavuun. Muutakin väkeä oli maisemissa, kuten 
kuuluukin olla. Muonitus oli kiva saada tehdä ilman koleuden vuoksi tuossa 
suojaisassa laavussa.  
 

Hyvin mielin siirryimme Kirkas-Soljasen telttailun rantamaisemaan. Siellä 
olikin jo matkan varrella kohdattua tuttua väkeä. Partiolaiset Porista olivat 
isohkolla porukalla. Yö kauniissa kuunkajossa hyvillä unilla. Aamuiset 
askareet jo aamuvarhaisesti. Lienevät nuorison kylmänkaristukset saaneet 
heidän aikaiseen heräämiseen. Seijan, Johannan ja Pipsan kanssa  

Kirkas-Soljanen 
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suunnittelimme paluureitin Pitkäjärven kämpälle. Ville oli lähtenyt 
edellisenä ehtoona kotiin päin huonovointisuuden vuoksi. Emme ottaneet 
riskiä olotilan panemisen vuoksi olleen kollean yön suhteen. Tapasin 
”Sisar-Sissit” matkan varrella palattuani Liesijärven käynniltäni. Jatkoimme 
yhteistä matkaamme kohti Honkaniemen laavua, jonne suunnittelimme 
päivällisniestat. Josta sitten Pitkäjärven P-alueelle autoillemme ja kohti 
omiamme kotuksia. Matkaaminen eri itsenäisinä ryhminä tuollaisella 
alueella on hyvin suotavaa, koska reitistöt ovat selkeitä. Matkan voi tehdä 
sopivalla matkavauhdilla. Katsella ympärilleen ja väliin olla jollostella, 
tauottaa, kuvata asioita ja tilanteita. Kohdata toisiakin kulkioita, vaihtaa 
kuulumisia. Ryhminä olla omalla tunnelmalla ja nauttia työviikon jälkisestä 
erilaisuudesta. Koska Seitseminen sen suo oivallisesti ja se on 
vaivattoman automatkan päässä. - KariKintukoija kiittää suuresti 
mukanamatkustajia tuttavuudesta ja hyvin toimivasta reissamisesta 
 

Teksti: Kari J. Väisänen 
Kuvat: Pia Närvänen 
 

Retkeilyvälineiden vuokraamisesta Taivaltajilta 
 

Yhdistyksellämme on jonkin verran vuokrattavia välineitä kerhohuoneella. 
Kerhohuoneen aukioloaika ja puhelinnumerot löytyvät toisaalta tästä 
lehdestä. Puhelimeen vastataan yleensä vain päivystysaikoina, ja 
välineiden nouto ja palautus tapahtuu kerhohuoneella päivystyksen 
yhteydessä keskiviikkoisin. Välineet voi varata etukäteen, ja varaamisen 
voi hoitaa soittamallakin. Välinevuokrauksen voi kerhohuoneella maksaa 
joko käteisellä tai pankkikortilla. 
 

Tarkista aina päivystäjän kanssa välineitä hakiessasi, että kaikki 
tarpeellinen on mukana. Esimerkiksi trangiasta pitää löytyä poltin, teltasta 
kaaret ja tikut sekä ahkioista vetovyöt. Kun palautat vuokravälineitä, tee 
sama tarkistus huolellisesti, mielellään myös yhdessä päivystäjän kanssa. 
Palautathan välineen mieluusti päivystyksen alussa, jotta väline on 
vuokrattavissa mahdollisimman pian seuraavalle vuokraajalle. Kaikilla 
päivystäjillä ei ole tarkkaa tietoa välineistä yksityiskohtineen, joten 
lopullinen vastuu on vuokraajalla. Käsittelethän vuokraamaasi välinettä 
kuin se olisi omasi. Muistathan myös aina ilmoittaa päivystäjälle, jos väline 
on jotenkin vaurioitunut tai muuten kaipaa huoltoa. Vuokraajalla on vastuu 
välineistä, mutta normaaliin kulumiseen liittyvät huollot ja täysin 
tahattomien vaurioiden korjaamiset tehdään yhdistyksen piikkiin. 
 

Huolellisuudella vältämme esimerkiksi sellaiset tilanteet, että teltassa on 
väärän teltan kaaret (tapahtui allekirjoittaneelle aikanaan firman 
retkeilykerhon teltan kanssa, ja vaivoin saimme teltan pystytettyä), tai jokin 
osa puuttuu kokonaan. Kun lähdet retkelle, käy aina jo kotona läpi, että 
kaikki tarvittava on mukana, ja että osaat esimerkiksi pystyttää itsellesi 
oudon teltan tai muuten käyttää välineitä. 
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VUOKRATTAVAT RETKEILY- JA MELONTAVÄLINEET 
 

Päivitetty 30.11.2021. Vuokraus vain Taivaltajien jäsenille. 
 

Retkeilyvälineiden nouto, palautus ja käteismaksu Kerho-
huoneella, Kortelahdenkatu 10-12, keskiviikkoisin kello 17.00-
18.30 tai puh. 03 214 5231. 
 

TELTAT JA LAAVUT  kpl/pari  €/vko 
Abisko Shape 3, tunneli, 2-3 hlö, 4-vuodenajan  1   15,00 
Vaude Arco 2H, kevyt tunneli, 2 hlö, 3-vuodena. 1  10,00 
Halti Alfa 3, tunneli, 3 hlö, 4-vuodenajan   1       8,00 
Akka Sharpe R/S 3, tunneli, 3 hlö, 4-vuodenajan  1  12,00 
Halti hike & bike 3, kupoli, 3-vuodenajan   1     8,00 
Erätoveri -sadekatokset Halti ja Vihe 3x3 m,   2    4,00 
Sadekatos 5x5 m  1     6,00 
Vihe 4 hengen laavu  1    4,00 
 
TALVIVARUSTEET 
Ahkio Savotta,   2   10,00 
Ahkio Koivisto  1    8,00 
Liukulumikengät OAC KAR 147  1  30,00 
Lumikengät TSL 227,   6    8,00 
Lumikengät TSL 810,   1    8,00 
Lumikengät Tubbs.   1    8,00 
Lumikengät TSL206 Rando, lasten lumikengät, 2    6,00 
Lumikengät Mac Kenzie, lasten lumikengät,   2    6,00 
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla,   3    5,00 
Retkiluistimet Oac Clider X,   1    8,00 
 
RINKAT JA REPUT 
Fjällräven Kajka 65l anatomic -rinkka  1  10,00 
Savotta 906 85L putkirinkka  1    8,00 
Savotta 906 85L Tunturisusi putkirinkka  1    8,00 
Karrimor Jaguar GR 80 rinkka  1    8,00 
Halti Andi 75 putkirinkka  1    6,00 
Haglöfs tight reppu L  1    4,00 
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KEITTIMET  kpl/pari  €/vko 
Trangia spriipolttimella,   2     5,00 
Trangia kaasupolttimella  1    5,00  
Primus kaasukeitin  2     4,00 

 
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa kello 
18.00 Kaupinojan vajalla, jossa samalla varmistetaan, että 
vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan.  
Melontakaluston normaali vuokra-aika on viikko tiistaista 
tiistaihin, jollei vuokrattaessa toisin sovita. 
Melontavarusteet aukkopeitteet, melat, kypärät ja säilytys-
tynnyrit sisältyvät vuokraan.  
Varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille aiheu-
tuneesta vahingosta.  
Käteismaksu. 
Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei peritä vuokraa, 
mutta varmista, kuuluuko kalusto yhdistyksen melontaretken 
hintaan. 
Melontakaluston yhteyshenkilö on Timo Antila, puhelin 
0400 625 748 ja sähköposti timo.o.antila ( at ) gmail.com 
 
KANOOTIT JA KAJAKIT  viikko  vkonloppu vrk  
Old Town 158 ja 174 intiaanikanootit 60,00 30,00  15,00 
Pyranha Traveller 16 intiaanikanootti 60,00 30,00  15,00 
Prijon Taifun koskikajakki, 2 kpl 32,00 15,00    8,00 
MX-340 koskikajakki 32,00 15,00    8,00 
Corsika koskikajakki 32,00 15,00    8,00 
Piruette koskikajakki 32,00 15,00    8,00 
Hasle Explorer meri/retkikajakki 60,00 30,00  15,00 
Miwok dak retkikajakki 60,00 30,00  15,00 
Tahe retkikajakki 60,00 30,00  15,00 
Jackson Journey 14 retkikajakki 60,00 30,00  15,00 
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SILPPUSÄKKI 

Sähköpostitiedotus 
Tampereen Taivaltajien tiedotteiden sähköpostilistalle voi liittyä 

netin kautta sivulla taivaltajat.sporttisaitti.com. 

Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi muutoksesta. 

 

Yhdistyksen kotisivut ja facebook 
Osoitteesta http:// taivaltajat.sporttisaitti.com löydät tietoa mm.  

tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat–lehteä. 

 

Käy tutustumassa myös facebook-sivuihimme – liity ja  

ota osaa keskusteluun… 

 

Taivalpirtin avain 
Johtokunta myöntää oikeuden Taivalpirtin jäsenavaimen lunastamiseen 

kahden vuoden jäsenyyden ja kahden jäsenavaimen haltijan suosituksen 

jälkeen. Johtokunnan hyväksymisen jälkeen avaimen voi käydä 

lunastamassa Kerholta päivystysaikaan keskiviikkoisin.  

Ota jäsenkortti mukaan.  

Tällä hetkellä avainmaksu on 50 €, joka koostuu 30 € panttimaksusta ja 

20 € käyttömaksusta.  

Panttimaksun saa takaisin palauttaessaan avaimen. 

 

Taivalpirtin saunan käyttö 
Saunan lämmityksessä ja saunomisessa noudatetaan ”saunaohjesääntöä” 
ja siten varmistetaan saunomisnautinnon jatkuminen tulevaisuudessakin. 

Saunamaksu 5 euroa/henkilö maksetaan seinällä olevaan 
saunalippaaseen ja samalla tehdään merkintä saunomisesta 

kassavihkoon. 

Saunojan on kirjoitettava koko nimensä luettavasti vihkoon. 

 

Taivaltajien historiikki 
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla  

keskiviikkoisin päivystysaikaan. 

 

Ohje toimiston puhelinvastaajaan soitettaessa: 
Lausu puhelinvastaajaan hitaasti ja selkeästi  

nimesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen asia.  
Kun ym. tiedot ovat selkeästi kuultavissa, voimme soittaa takaisin.  
Nykyiseen vastaajaan ei välttämättä jää soittajan puhelinnumeroa. 

http://taivaltajat.sporttisaitti.com/
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/
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Tampereen Taivaltajat ry 

Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, puhelin 03 214 5231  
https://taivaltajat.sporttisaitti.com,  sähköposti: taivaltajat ( at ) gmail.com  

Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä 

Pankkiyhteys: IBAN FI64 4108 0010 3668 81, Y-tunnus: 0155642-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Toimihenkilöt 

 

Puheenjohtaja Susanna Ranta-aho 
Opiskelijankatu 34 A 3, 33720 Tampere 
040 508 6117, susanna.r-a ( at ) netti.fi 
 

Varapj., koulutusyhdyshenkilö Paula Yli-
Urpo 040 088 3320,  
paulayliurpo ( at) gmail.com 
 

 Rahastonhoitaja Matti Rahomäki   
050 572 3531,  
mattirahomaki ( at ) gmail.com 

 

Sihteeri Paula Paavilainen 

Vähkäräntie 16, 33980 Pirkkala 

040 740 0008,  
paula.m.paavilainen ( at ) gmail.com 
 

Jäsensihteeri Seppo Raevaara 

040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi 
 

Leikekirjan hoitaja Heikki Rinnemaa  
045 175 0451, hrinne ( at ) elisanet.fi 
 

Kiinteistötoimikunta pj Mattias 
Puronniemi 
040 577 7099, 03 222 9949 

 
Johtokunta 
 

Matti Ketola    040 730 3299 

Paula Paavilainen    040 740 0008 

Mattias Puronniemi    040 577 7099 

Raimo Raevaara    040 837 6269 

Seppo Raevaara    040 546 8773 

Jaana Röytiö    050 373 7219 

Ilkka Sillanpää    040 726 7022 

Marika Viinikka    050 550 9072 

Kari Väisänen    045 78745042 

Paula Yli-Urpo    040 088 3320 

Varajäsen 

Heikki Rinnemaa    050 373 7219 

Suomen Latu ry. 

www.suomenlatu.fi 
Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 
00250 Helsinki 
Jäsenpalvelu 044 7226 301 

Hämeen latualueen yhdyshenkilö 

Jaostot 
 

Etsintä- ja ensiapujaosto   
Susanna Ranta-aho 
040 508 6117, susanna.r-a ( at ) netti.fi 
 
Hiihtojaosto, Raimo Raevaara 

040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com 
 
Kävelyjaosto, Paula Yli-Urpo 040 088 3320 , 
paulayliurpo ( at ) gmail.com 
 
Perhetoiminta -jaosto, Jaana Röytiö 

050 373 7219, jaanajalarvo ( at ) hotmail.com 
 
Pelijaosto, Seppo Raevaara 

040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi 
 
Pyöräilyjaosto, Matti Rahomäki 
050 572 3531, mattirahomaki ( at ) gmail.com 

 
Retkeilyjaosto, Marika Viinikka  
040 688 3376 (vain viestit),  
tiuku_78 ( at ) hotmail.com  
 

 

Taivalpirtti 
 

Taivalpirtin isännät  
 

Ossi Kuoppala 050 588 3084  
ossi_kuoppala ( at ) suomi24.fi 
 

Pertti Hämäläinen 050 464 7549 

 

 

Tapahtumat –lehti 
 

Päätoimittaja ja taitto Anna-Maija Rae 

Kaapelintie 528, 37600 Valkeakoski 
040 583 2733, anna-maija.rae ( at ) pp.inet.fi 

 

Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä 

050 408 5111  www.pirkankierros.fi  
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere  
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs 

https://
http://taivaltajat.sporttisaitti.com/
mailto:taivaltajat@
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('susanna.r-a@netti.fi?');
mailto:paulayliurpo@gmail.com
mailto:paula.m.paavilainen@gmail.com
http://www.suomenlatu.fi/
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('susanna.r-a@netti.fi?');
mailto:raimo.raevaara@gmail.com
mailto:paulayliurpo@gmail.com
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('jakesetala50@mail.com');
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Minä ja treenikaveri 
 

Kuvan mukaisesti treenaan pohjoisen ahkioreissua varten eräänä lumettomana talvena, 

jolloin lunta ei etelässä juurikaan ollut koko talvena, joten ahkion kanssa ei päässyt 

liikkeelle maastoon, mutta jää oli riittävän vahvaa. 
 

Ahkio kuitenkin liukuu jäällä liian kevyesti eikä rasita, joten piti keksiä jotain raskaampaa. 

Kiskoin oheista metrin mittaista kuusipölliä jäällä lumisohjossa useita muutaman kilo-

metrin lenkkejä ja toivoin ettei kukaan tuttu näe tuota touhua. 
 

Treeni oli hyvää, pohjoisen reissu meni hyvin ja siellä ahkio oli vasta ensimmäisen kerran 

perässä. 
 

Teksti ja kuva: Hannu, Hanski, Eerola 

 

 

                Runeberginpäivän lyhtykävely 
 

Aika:  Runebergin päivä, lauantai 5.2.2022 kello 17 (kyntttilänpäivän aatto)  
Paikka:  Ratikkalinjan 3 päätepysäkki “Hervantajärvi”, Tampere.  
Ota mukaan:  Kynttilälyhty ja/tai lamppu ja halutessasi itsellesi sopivaa evästä. 
Reitti:  Reitti ja reitin pituus valitaan silloisen kelin mukaan joko Makkarajärvelle tai 
Hervantajärvelle. 
 

Muuta:  Reitin varrella runo, laulu ja pieni kynttilähetki.  
 

Taivaltajat Kaisa ja Päivi toivottavat sinut tervetulleeksi! 
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Liity Taivaltajien sähköpostilistoille 

 

Melontalista 

Melontalista on tarkoitettu kaikille melonnasta kiinnostuneille taivaltajille. Listalla on 

tarkoitus tiedottaa, kysyä ja keskustella kaikista melontaan liittyvistä asioista. 

Tapahtumat -lehti ilmestyy sen verran harvoin, että tämä lista on tärkein kanava 

melonnasta tiedottamiseen. Tällä listalla voi esimerkiksi hakea melontaseuraa omille 

retkille. Listan sähköpostiosoite on: ttmelonta@googlegroups.com. 
 

Retkeilylista 

Retkeilylista on tarkoitettu kaikille retkeilystä kiinnostuneille taivaltajille. 

Retkeilyjaosto tiedottaa listalla järjestämistään retkistä (lehdessä tiedottamisen 

lisäksi), mutta lista on tarkoitettu myös muuhun retkeilyaiheiseen tiedottamiseen ja 

keskusteluun. Tällä listalla voi esimerkiksi hakea retkiseuraa muillekin kuin taivaltajien 

virallisille retkille, kuten lumikenkäilyyn, retkiluisteluun, lintubongailuun tms. Listan 

sähköpostiosoite on: ttretkeily@googlegroups.com. 
 

Listoille kirjoittaminen 

Kaikki listat ovat suljettuja listoja, mikä tarkoittaa, että listalle voi lähettää postia vain 

listan jäsen. Kaikki listan jäsenet voivat postia lähettää. Jos listalle lähetettyyn viestiin 

vastaa, niin myös vastaus menee kaikille muille, ellei vastaanottajaa vaihda toiseksi. 

Liittyminen 

Mikäli haluat liittyä melontalistalle ja retkeilylistalle tai molempiin, lähetä sähköpostia 

Johannalle: valimaki.johanna@gmail.com.  
 

Etsintäjaoston lista 

Etsintäjaoston postituslistalle voit liittyä Taivaltajien internet sivulla olevalla 

lomakkeella. Sivun osoite on: 

https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/etsintajaosto/ 
 

Etsintälistalla on keskustelupalsta, jolle voi kirjoittaa haluamastaan aiheesta. 

Keskustelupalstoille jätetyistä viesteistä saa sähköpostin, kun laittaa rastin ”Seuraa tätä 

keskustelupalstaa” ruutuun. Ruutu näkyy vain sivustolle kirjautuneille. Kirjautuminen 

tapahtuu napauttamalla sivun vasemmassa alakulmassa olevaa © merkkiä. Käyttäjätunnus 

on yhteystiedoissa annettu sähköpostiosoite. 
 

Perhetoiminta  
 

Yhteydenotot ja ehdotukset, kyselyt ja tiedustelut jaanajalarvo@hotmail.com 
 

Jaana Röytiö ja Paula Yli-Urpo 

mailto:ttmelonta@googlegroups.com
mailto:ttretkeily@googlegroups.com
mailto:valimaki.johanna@gmail.com
https://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-toimintaa/etsintajaosto/

